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Апстракт - У овом мастер раду описана је проблематика IoT уређаја и приказ пројекта једног IoT уређаја базираног на 
модулу ESP32. Приказана је и општа структура IoT уређаја, дат је и пример IoT уређаја, описана и његова структура и 
начин функционисања и могућност примене. Такође, приказани су и захтеви које треба испунити при пројектовању IoT 
уређаја. За пројекат уређаја базираног на модулу ESP32 изабран је уређај који мери температуру, влажност, притисак и 
надморску висину. Овај уређај пројектован је помоћу Arduino платформе а размотрено је и пројектовање коришћењем 
само ESP32 модула.  

Кључне речи – IoT уређаји,  ESP32 модул 

1 УВОД  
Internet of Thnigs (IoT), интернет ствари или интернет паметних уређаја, је систем међусобно повезаних 

рачунарских уређаја, механичких и дигиталних машина и предмета. Саставњен је од свих уређаја који могу да се 
прикључе на глобалну рачунарску мрежу, а сакупљају, шаљу и функционишу према подацима које прикупљају 
из окружења, користећи уграђене сензоре, процесоре и комуникациони хардвер.  

Интернет интелигентних уређаја (IoT) је технологија која обезбеђује ефикасно повезивање дигиталног и 
физичког света, тј. повезивање сензора и актуатора из стварног света са Интернетом. Другим речима, то је скуп 
међусобно повезаних уређаја, односно систем механичких и дигиталних машина и предмета, који омогућавају да 
се подаци преносе преко Интернета, а да се при том не захтева интеракција између људи или између људи и 
рачунара. 

Готово сваки физички објекат који има могућност повезивања на Интернет како би могли да га контролишемо, 
може бити претворен у IoT уређај. Интернет интелигнетних уређаја (IoT) је технологија која већ има широку 
примену како у привтне сврхе, тако и у пословању и индустрији. Интернет интелигентних уређаја може се 
применити у: 

• Личне и пословне сврхе: аутоматизација кућа, зграда, станова и канцеларија; 

• Градском окружењу: аутоматизација градова и његових главних делов као што су путрви, 

паркинзи, осветљење, системи надзора и системи за реаговање у ванредним ситуацијама; 

• Образовању: аутоматизација факултета, учионица и библиотека; 

• Здравству: аутоматизација болница, домова здравља, надгледање пацијената и спортиста, 

коришћење одевних (wearable) уређаја; 

• Логистици: аутоматизација транспорта, праћење испоруке робе и удаљено дијагностификовање 

стања транспортних уређаја; 

• Индустрији: аутоматизација фабрика,складишта и магацина, надгледање машина и алата; 

• Окружењу: праћење временских прилика, загађености ваздуха, буке, пожара и поплава; 

• Енергетским системима: паметне електроенергетске мреже и системи обновљиве енергије; 

• Малопродаји: аутоматизација процеса управљања инвентаром и паметна плаћања; 

• Пољопривреди: аутоматизација система наводњавања и контрола стаклених башти; 

• Роботици: паметни роботи. 

Термин IoT користи се за уређаје за које се обично не претпоставља да би могли да имају Интернет конекцију 
и који могу да комуницирају са мрежом независно од људског учешћа. Тако на пример, рачунари се генерално не 
сматрају IoT уређајем, као ни паметни телефони – иако је паметни телефон препун разних сензора. Међутим, 
паметни сат, фитнес наруквица или било који други уређај који можете носити свуда са собом се сматрају IoT 
уређајем. 



2 IOT УРЕЂАЈИ 
Интернет ствари (IoT) је нова парадигма која омогућава повезивање милијарди паметних уређаја на 

Интернет. Такви уређаји могу бити сензори/актуатори који могу да раде и преносе податке у друге системе без 
или са минималном људском интервенцијом. Развој IoT је донео велики утицај у многим областима. Данас је у 
примени много IoT апликација за побољшање перформанси система као и квалитета живота, као што су 
здравствена заштита, транспорт, производња и тако даље.  

У IoT системима, бежичне сензорске мреже (Wireless Sensor Networks, WSN) су једна од најважнијих 
компоненти која се углавном користи за прикупљање података из окружења и пренос тих података централним 
контролерима на даљу обраду. Међутим, за разлику од класичних бежичних сензорских мрежа, сензори у IoT 
морају бити „паметнији”. Конкретно, сензори у IoT не могу само да извршавају нормалне функције, нпр. 
oпажајући информације из окружења, већ и доносе оптималне одлуке без или са минималном људском 
интервенцијом с обзиром на ограничене ресурсе и динамику окружења за тражене услуге. 

Огромна количина података које генеришу IoT сензори и уређаји морају бити обрађени пре него што се 
те информације могу користити. Међутим, будући да подаци често долазе са бројних уређаја или у различитим 
форматима. Мора се извршити неколико ствари пре него што обрадимо или применимо било коју врсту анализе 
на податке: 

• Стандардизујемо или трансформишемо податке у јединствени формат осигуравајући да је тај 

формат компатибилан са нашом апликацијом, 

• Сачувамо или направимо сигурносну копију новотрансформисаног формата, 

• Филтрирамо све застареле или нежељене податке да би смо побољшали тачност, 

• Интегришемо додатне структуриране (или неструктуриране) податке из других извора како 

бисмо обогатили свој тренутни скуп података. 

2.1 Структура IoT уређаја 

Структуру IoT чини систем безбројних елемената попут сензора, актуатора, протокола, услуга у облаку и 
слојева. Поред тога, слојеви IoT архитектуре су различити да би се проценила конзистентност система. На слици 
2.1 приказани су примарни слојеви IoT који пружају решење за IoT структуру. 

 
Слика 2.1 Слојеви IoT структуре 

1) Апликациони слој: Апликативни слој дефинише све апликације у којима се IoT распоредио. То је 
интерфејс између крајњих IoT уређаја и мреже. 

2) Слој за обраду података: има две одговорности: потврђује да су подаци прослеђени кориснику и спречава 
претње. 

3) Мрежни слој: Делује као мост који носи и преноси податке прикупљене од физичких објеката преко 
сензора и повезује мрежне уређаје и мреже међусобно. 

4) Перцепцијски слој: Или сензорски слој је одговоран за препознавање уређаја и прикупљање података из 
њих.  



3 ПРИМЕР IOT УРЕЂАЈА 
Један од праваца развоја паметног саобраћаја и транспорта уобличен је у парадигми Internet of Vehicles (IoV), 

под чиме се подразумева хибридна употреба IoT уређаја, различитих бежичних комуникационих технологија, 
рачунарског „облака” (cloud) и интернет сервиса и апликаиција.  

IoV концепт омогућава прикупљање и дељење информација о возилима, инфраструтури и њиховом 
окружењу. Штавише, IoV омогућава процесирање, прорачун, дељење и објављивање информација на 
информационим платформама данас доступним већини корисника. IoV архитектура приказана је на слици 3.1. 

 
Слика 3.1 IoV архитектура 

Корисничке апликације или корисници у IoV концепту могу се у општем случају поделити на две основне 
групације: 

• пословно орјентисане апликације 

• апликације орјентисане на безбедност и управљање 

Пословно орјентисане апликације су: 

• осигурање 

• Ride Sharing 

• апликације информативног и забавног карактера 

Апликације орјентисане на безбедност и управљање су: 

• спречавање саобраћајних незгода 

• хитни позиви 

• навигација 

• дијагностика 

• телематика 

• паметни паркинг 

• паметни семафори 

• мултимодални транспорт 

У будућем IoV концепту, свако возило ће бити online возило. Предуслов за online возило је поседовање 
јединствене идентификационе интернет адресе (ID) за возило. Оnline возило ће бити видљиво на мрежи од 
производње, куповине, коришћења па све до окончања употребе од тране купаца. Већина услуга везаних за 
возила ће бити доступна на мрежи као што су: статус возила годишњи извештај о инспекцији, статус плаћања 
путарина, поправке итд. Питања у вези са одговорношћу у несрећама, фалсификатима регистрација и 
различитим малверзацијама ће се брже решавати. 



4 ЗАХТЕВИ ПРОЈЕКТОВАЊА IOT УРЕЂАЈА 
Интернет интелигентних уређаја брзо се развија и расте, а предузећа жељна да искористе ове трендове морају 

да предузму мере што је брже могуће. Наравно, брзина је само део једначине. Да би заиста напредовале у IoT 
области, компаније такође морају да осигурају да су њихове апликације пројектоване тако да удовоље свим 
различитостима IoT-а. Имајући то у виду, ево неколико захтева за пројектовање које треба имати на уму током 
развоја решења за IoT: 

• Намена: IoT индустрија је сложена, широка и непрестано се мења. Програмерима IoT апликација лако 
је превидети један од најважнијих IoT циљева: Свако решење везано за IoT мора испунити одређену 
сврху и решити јасан проблем. 

• Величина: IoT је огроман, садржи велики број могућих апликација. На крају, ипак, велика већина 
апликација има једну заједничку карактеристику: оне су мале. Од паметних термостата до сензора 
машина за прикупљање података у производним постројењима до носивих материјала, већина IoT 
апликација је мале по потреби. Како компаније желе да додатно искористе IoT у различите сврхе, ово 
физичко ограничење неће нестати. Као такав, за сваки пројекат IoT апликација треба рано узимати у 
обзир величину. 

• Поузданост: Поузданост је веома важна за пројектовање IoT уређаја из два разлога. Прво, постоји 
много случајева где ће сензорима и другим решењима бити тешко приступити, као што је случај са 
уређајем који побољшава дубинско бушење кроз откривање океанских струја. С обзиром на изазове у 
поправљању или потпуној замени ових IoT уређаја, компанијa ће инсистирати на високом нивоу 
поузданости. Друго, довољан број IoT повезаних апликација ће учинити поузданост важном. Да би IoT 
ефикасно функционисао, сви уређаји на датој мрежи морају да испоручују тачне информације, а број тих 
ствари само ће се повећавати.  

• Стандардизација: Овај фактор се још увек расправља, али постоји велика могућност да 
стандардизација на крају постане кључни аспект пројектовања IoT уређаја, посебно када уређаји 
различитих компанија почињу да међусобно делују. Ако и када се појаве стандарди, IoT компаније ће 
морати да посвете велику пажњу прихваћеним форматима за приказе, пренос података, безбедност и још 
много тога. 

5 ПРИМЕР ПРОЈЕКТА IOT УРЕЂАЈА 
Овај пројекат користи ESP32 модул као уређај који се лако повезује на постојећу WiFi мрежу и ствара Веб 

сервер. Када било који повезани уређај приступа овом веб серверу, сензори очитавају параметре и шаљу га веб 
претраживачу тог уређаја са интерфејсом. Пример уређаја који пројектујемо шаље временске извештаје. 
Параметри који се налазе у тим извештајима и које сензори прате су: 

− температура, 

− влажност, 

− барометарски притисак, 

− надморска висина. 

Сходно параметрима који се прате даће се приказ карактеристика сензора који ће се користити при 
пројектовању уређаја. DHT11 и DHT22 су сензори за мерење температуре и влажности, а BME280 и BMP180 
сензори за мерење притиска и надморске висине али могу и да мере температуру.  

5.1 ESP32 модул 

ESP32 модул је производ компаније Espressif. Овај модул не само да има WiFi подршку, већ има и Bluetooth 
4.0 (BLE / Bluetooth Smart) подршку. Развојна плоча нуди ESP-WROOM-32 модул који садржи Tensilica Xtensa® 
Dual-Core 32-bit LX6 микропроцесор. Овај процесор је сличан ESP8266, али има двa CPU језгрa (могу се 
индивидуално контролисати), ради на таласаној фреквенцији од 80 до 240 МHz и ради до 600 DMIPS (Dhrystone 
Million Instructions Per Second). Ту је и 448 KB ROM, 520 KB SRAM и 4MB Флеш меморије (за чување програма 
и података), управо толико да се могу носити с великим низовима који чине веб странице, JSON/XML податке и 
свиме што се данас бавимо на IoT уређајима.  

ESP32 интегрише 802.11b/g/n HT40 примопредајник, тако да се он не може само повезивати на WiFi мрежу и 
комуницирати с Интернетом, већ може поставити и сопствену мрежу, омогућавајући другим уређајима да се 
директно повежу на то. Чип такође има двоструке Bluetooth могућности, што значи да подржава и Bluetooth 4.0 
(BLE / Bluetooth Smart) и Bluetooth Classic (BT), што га чини још вишеструким. ЕСП32 има укупно 48 GPIO 
пинова, а 25 њих излази на заглаве са обе стране развојне плоче. ESP32 има 15 ADC канала, 2 UART 
интерфејса, 25 PWM излаза, 2 DAC канала, SPI, I2C и I2S интерфејс и 9 додирних плочица. На слици 5.1 
приказан је изглед модула. 



 
Слика 5.1 Изглед ESP32 модула 

5.2 Пројекат уређаја коришћењем Arduino платформе 

За рачунарску подршку пројектованог уређаја изабран је модул Arduino UNO R3 из Arduino фамилије 
микроконтролерских уређаја. У фази пројектовања уређаја одлучено је да се прати температура, влажност, 
притисак и надморска висина. За ту сврху ће се користити сензори: 

− DHT22 сензор – за мерење температуре и влажности 

− BME280 сензор за праћење атмосфеског притиска и надморске висине 

Повезивање сензора и микроконтролерског блока може се шематски приказати као на слици 5.2. 

 
Слика 5.2 Шема повезивања сензора са Arduino Uno R3 

Поред веза којима се остварује пренос информација (D3, D4, D5) до сваког од сензора неопходно је 
довести везе преко којих ће се остварити њихово напајање. Да би се комплетирао уређај неопходно је извршити 
његово повезивање са ESP32 комуникационим модулом, преко кога ће се обезбедити повезивање уређаја са 
окружењем до нивоа Интернета. На слици 5.3 приказано је повезивање ESP32 модула са Arduino UNO R3.  

 
Слика 5.3 Повезивање ESP32 модула са Arduino UNO R3 

 



5.3 Пројектовање уређаја коришћењем ESP32 модула 

Уређај који пројектујемо у овом раду мери температуру, влажност, притисак и надморску висину. За праћење 
ових параметара користимо сензоре DHT22  и BME280. Избор начина повезивања вршиће се одговарајућим 
краткоспојницима. У складу са изложеним концептом пројекат повезивања сензора и ESP32 модула може се 
шематски приказати као на слици 5.4. 

 

Слика 5.4 Шема повезивања сензора са ESP32 модулом 

За овако универзално конципиран и испројектован уређај преостаје да се коришћењем Arduino IDE развојног 
алата развије одговарајућа програмска подршка. Ако је све у реду, у текст едитору ће исписати динамичку IP 
адресу добијену од рутера и приказати почетну HTTP поруку. Да би видели резултате мерења у интернет 
прегледачу одемо на ИП адресу приказану на серијском монитору. ESP32 треба да приказује WEB страницу 
која приказује температуру, влажност, притисак и надморску висину (слика 5.5). 

 

Слика 5.18 Приказ резултата мерења 

6 ЗАКЉУЧАК 
У овом раду пројектован је уређај на бази ESP32 модула. Уређај мери температуру, влажност, притисак и 

надморску висину и WiFi конекцијом комуницира са интернетом помоћу ESP32 модула. Примена компонената 
коришћених у реализацији овог уређаја додатно нуди једноставност, јер се ради о лако доступним 
компонентама које би се користиле за израду. Што се тиче намене овог уређаја он може да се користи и у 
затвореном и у отвореном простору и на свим местима где има WiFi комуникација. Добијени резултати пружају 
информације за временску прогнозу, а могу да служе и за проучавање времена и климе. Додатан квалитет 
уређаја је могућност његовог повезивања са више сензора и дистрибуција добијених података бежичном 
комуникацијом до крајњег корисника, путем Интернета на неки сервер. 
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